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CÂMARA DOS DEPUTADOS

REQUERIMENTO N.º
, DE 2021
(Da Sra. Flávia Morais)

Requer
a
realização
de
audiência pública no âmbito da CSSF/
GTONCO - Grupo de Trabalho Desafios
da Oncologia no Brasil para debater os
Impactos Causados pela Pandemia da
Covid-19 no Tratamento do Câncer”.

Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, a realização de audiência pública, no âmbito deste Grupo de
Trabalho, para debater o seguinte tema: “Os impactos Causados pela
pandemia de Covid-19 no tratamento do câncer”, com os seguintes
convidados:
- Luciana Holtz – representante do Oncoguia
- Representante do CONAS
- Representante do CONASEMS

SBOC
- Dra. Maíra Botelho – representante do Ministério da Saúde
- Representante da Agência Nacional de Saúde Suplementar
-ANS
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JUSTIFICAÇÃO

Uma pesquisa nacional realizada pela Sociedade Brasileira de
Oncologia Clínica - SBOC entre seus associados, realizada entre julho e
agosto de 2020, afirma que 74% dos médicos participantes tiveram um ou mais
pacientes que interromperam ou adiaram o tratamento por mais de um mês.
Um estudo realizado pelo Hospital Sírio-Libanês em parceria com
a Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou que desde o começo da
pandemia, em todo o mundo, 52,6% dos pacientes de câncer atrasaram
cirurgias ou tratamentos como quimioterapia e radioterapia.
Diante desse cenário, sugerimos o presente debate sobre o tema
“Os impactos causados pela pandemia da Covid-19 no tratamento do câncer”.
Assim, poderão ser discutidas as dificuldades atuais e as ações que devem ser
priorizadas para que pacientes com câncer possam retomar ou continuar seus
tratamentos no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar.

de

de 2021.

Flávia Morais
Deputada Federal – PDT/GO
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